
ЗАЦВЕРДЖАНА 

Загад начальніка ўпраўлення 
па адукацыі 
Магілёўскага гарвыканкама 

ад 20.12.2019 № 500 
 
ПАЛАЖЭННЕ 
 аб правядзенні гарадскога конкурсу 
юных паэтаў «Спроба пяра» 
 

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае мэты, тэрмін, парадак і ўмовы 

правядзення гарадскога конкурсу юных паэтаў «Спроба пяра» (далей – 

конкурс). 

1.2. Мэты конкурсу: 

выяўленне і падтрымка таленавітых у галіне літаратурнай творчасці 

вучняў, развіццё іх творчых здольнасцей; 

папулярызацыя беларускай мовы і пашырэнне сферы яе 

выкарыстання. 

 

II. ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ І ПАРАДАК УДЗЕЛУ Ў КОНКУРСЕ 

2.1. Конкурс праводзіцца 17 студзеня 2020 г.  

2.2. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна прадставіць да 14 студзеня 

2020 г. у Дзяржаўную ўстанову па навукова-метадычным забеспячэнні 

ўстаноў адукацыі горада Магілёва (вул. Першамайская, 8, каб. 1) на 

папяровым носьбіце і на электронны адрас umkotdel1@yandex.by (з 

паметкай «Спроба пяра») заяўку на ўдзел у конкурсе ў адпаведнасці з 

дадаткам, конкурсныя матэрыялы (вершы ўласнага сачынення на 

беларускай мове). 

 

III. УДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ 

У конкурсе прымаюць удзел вучні ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі ў наступных узроставых катэгорыях: 

першая ўзроставая катэгорыя – вучні III-IV класаў; 

другая ўзроставая катэгорыя – вучні V-VI класаў; 

трэцяя ўзроставая катэгорыя – вучні VII-VIII класаў; 

чацвёртая ўзроставая катэгорыя – вучні IX-XI класаў. 

 

IV. ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца індывідуальныя работы 

вучняў, якія раней нідзе не публікаваліся. 



4.2. Да конкурсу дапускаюцца вершы, напісаныя толькі на 

беларускай мове, аб’ёмам ад 12 да 32 радкоў. 

4.3. Конкурсная работа прадстаўляецца ў электронным і друкаваным 

варыянтах. У друкаваным – на лістах белай паперы. Фармат – А4 

(арыентацыя кніжная), шрыфт Times New Roman, памер – 14 pt, 

выраўноўванне – па шырыні; міжрадковы інтэрвал – 1,5, палі ўсюды 

20 мм. Узор афармлення тытульнай старонкі дадаецца (дадатак А). 

4.4. Канкурсант можа прадставіць на конкурс толькі адзін твор. 

4.5. Не дапускаюцца да конкурсу творы, якія парушаюць 

заканадаўства Рэспублікі Беларусь, якія носяць абразлівы характар, з 

выкарыстаннем ненарматыўнай лексікі. 

4.6. Удзельнік конкурсу гарантуе, што ён з’яўляецца непасрэдным 

аўтарам прадстаўленага ім верша і не парушае аўтарскіх правоў. 

4.7. Тэматыка конкурсных работ: 

75 гадоў заканчэння Вялікай Айчыннай вайны; 

культурна-гістарычная спадчына Магілёўшчыны; 

беларуская мова; 

вершы на вольную тэму. 

 

V. КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ 

Конкурныя работы ацэньваюцца па наступных крытэрыях: 

змест – да 10 балаў; 

адпаведнасць тэматыцы – да 5 балаў; 

тэхніка вершаскладання – да 15 балаў; 

арыгінальнасць – да 5 балаў; 

пісьменнасць – да 5 балаў. 
 
VI. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ. УЗНАГАРОДЖАННЕ  

6.1. Колькасць пераможцаў конкурсу складае не больш за 45% ад 

агульнай колькасці ўдзельнікаў. 

6.2. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі I, II, III 

ступені ўпраўлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама. 
 

 


